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 3311ال و  شَ 6 الِعَباَدُة بَ ْعَد َرَمَضاَن 

يِن اْلَْْمُد لِل ِو َربِّ اْلَعاَلِمنَي , الر ْحَِن الر حِ  اْلَْْمُد لِل ِو ال ِذي َخَلَق الس َماَواِت  !يِم , َماِلِك يَ ْوِم الدِّ
ْم يَ ْعِدُلون َواْْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَماِت َوالنُّوَر ُُث  ال ِذيَن َكَفُروا ِبرَ  اْلَْْمُد لِل ِو ال ِذي أَنْ َزَل َعَلى َعْبِدِه  !ِّبِِّ

يَن يَ ْعَمُلوَن اْلِكَتاَب وَلَْ ََيَْعْل َلُو ِعَوًجا , قَ يًِّما لِيُ ْنِذَر بَْأًسا َشِديًدا ِمْن َلُدْنُو َويُ َبشَِّر اْلُمْؤِمِننَي ال ذِ 
و , ّل لَ  يكَ رِ ّل شَ  هُ دَ حْ وَ   الُ ّل  ِِ  وَ لَ  ِِ ّل  أَ  دُ هَ شْ أَ  , َماِكِثنَي ِفيِو أََبًدا !الص اِْلَاِت َأن  ََلُْم َأْجرًا َحَسًنا 

 مْ هُ ق ُ دَ صْ أَ وَ  وِ بِّ رَ لِ  قِ لْ الَْ  دُ بَ عْ أَ  , وُ ولُ سُ رَ وَ  هُ دُ بْ عَ  داً م  مَُ  ن  أَ  دُ هَ شْ أَ و , وَ لَ  يلَ ثِ مَ ّل وَ  , وُ لَ  ي  ّل سَِ وَ  , وُ لَ  د  نِ 
 ين !الدِّ  مِ وْ  ي َ َل ِِ  اً يَ ثِ كَ   اً يمَ لِ سْ تَ  مَ ل  سَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى الُ ل  و , صَ يِ هْ ن َ وَ  هِ رِ مْ أَ  الِ ثَ تِ  امْ ِف 

 ةِ د  شِ  نْ مِ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى الُ ل  صَ  مْ كُ يُّ بِ نَ  وِ يْ لَ عَ  انَ ا كَ وا مَ مُ لَ اعْ وَ  , الِ  ادَ بَ عِ  وا الَ قُ ات   فَ :ََدَ عَ اَب َ مَ أَ 
ََ ِف  وهُ عُ بِ ات  , وَ  اَل عَ ت َ وَ  كَ ارَ بَ ت َ  بِّ لر  لِ  اللِ اإلجْ وَ  فِ وْ الَْ  يمِ ظِ عَ  نْ مِ وَ  , ةِ ادَ بَ عِ  الْ ِف  ادِ هَ تِ اّلجْ   ! كَ لِ  

ا !  ىَ يِْ غَ وَ  ةِ قَ دَ الصَ وَ  رِ كْ الذِّ وَ  مِ وْ الص  وَ  الةِ الص  بِ  لِ  دِ بُّ عَ  الت   ِف  ةَ ايَ غَ الْ  مْ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى الُ ل  صَ  غْ لَ ب َ  دْ قَ ف َ 
َواْعُبْد َرب َك * َفَسبِّْح ِِبَْمِد َربَِّك وَُكْن ِمَن الس اِجِديَن ) وُ انَ حَ بْ سُ  وُ لَ وْ ق َ  وِ يْ لَ عَ  الُ  لَ زَ ن ْ أَ  دْ قَ ّل وَ  فَ يْ كَ 

 ( َحَّت  يَْأتَِيَك اْلَيِقنيُ 

ِمن ونَ  ا مَ  د  شَ أَ  ةِ يضَ رِ فَ ى الْ لَ عَ  ظُ افِ يَُ  انَ كَ فَ  : مَ لَ سَ وَ َوَِي َلَ عَ َىَاللَ لَ صَ َوَ التَ اَصَ مَ أَ فَ :  أ ي ُّه اَال م ؤ 
ى ادَ هَ ي ُ  نْيِ لَ جُ رَ  نْيَ ب َ  لَ حُِ  يءَ جِ مَ الْ  عِ طِ تَ سْ يَ  َلَْ وَ  ضَ رِ مَ وَ  وِ اتِ يَ حَ  رِ  آخِ ِف  انَ ا كَ م   لَ َّت  , حَ  ونُ كُ يَ 
َها م َمت  َفٌق ْؤِمَننَي َعاِئَشُة َرِضَي الُ , َكَما َأْخبَ َرْت ِبَذِلَك أَمُّ امل دَ جِ سْ مَ الْ  لَ خِ دْ  أُ َّت  حَ  امَ هُ ن َ ي ْ ب َ   َعن ْ

 َعَلْيو 

َوِمَن الل ْيِل ) ل  جَ وَ  ز  عَ  وِ بِّ رَ  لَ وْ ق َ  لَ ثَ تَ مْ ا دْ قَ ف َ  :َهَِدَ جَُّهَ ت  َوَ َلَِيَ لَ ِلََص ل ىَالل و َع ل ي ِوَو س ل مَ َوَ امَ يَ اَقَِمَ أ َوَ 
ّل وَ  اً رَ ضَ ّل حَ  لِ يْ الل   الةَ صَ  كُ رُ ت ْ ّل ي َ  مَ ل  سَ وَ  وِ يْ لَ عَ  ى الُ ل  صَ  انَ كَ ( فَ فَاْسُجْد َلُو َوَسبِّْحُو لَْياًل َطوِياًل 

ََ ِف  دُ هِ تَ َيَْ  انَ كَ , َو  اً رَ فَ سَ  قَاَم  : الَ قَ  وُ نْ عَ  الُ  يَ ضِ رَ  ةَ بَ عْ شُ  نِ بْ  اْلُمِغيَةِ  نِ عَ , ف َ  ونُ كُ ا يَ مَ  د  شَ أَ  كَ لِ  
  َفِقيَل َلوُ  , َحَّت  تَ َور َمْت َقَدَماهُ الن ِبُّ َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم 

ََْنِبَك َوَما تََأخ َر قَاَل  :  م يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ ( رَ أََفاَل َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا)َغَفَر الل ُو َلَك َما تَ َقد َم ِمْن 
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َُْكُروا  )اَل عَ ت َ  الِ  لِ وْ قَ لِ  اّلً ثَ تِ , امْ  اتِ امَ قَ مَ ى الْ لَ عْ  أَ ِف  انَ كَ فَ َ:َوَِب َرَ ِلََه ََركَ اَذَِمَ أ َوَ  يَا أَي َُّها ال ِذيَن آَمُنوا ا
َِْكرًا َكِثيًا  ,  ل  جَ وَ  ز  عَ  وِ بِّ رِ لَ  رِ كْ الذِّ  يَ ثِ كَ   َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ  انَ كَ فَ  (َوَسبُِّحوُه بُْكَرًة َوَأِصياًل  *الل َو 

َها قَاَلتْ  َعاِئَشةُ  ولُ قُ ت َ  ْذُكُر اَلل َو َعَلى ُكلِّ يَ  َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ :  َكاَن َرُسوُل اَلل ِو  َرِضَي اَلل ُو َعن ْ
 مم لِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  م َأْحَيانِوِ 

َصل ى الُ َعَلْيِو  وَل الِ سُ قَاَل : سْعُت رَ  َرِضَي الُ َعْنوُ َة رَ ي ْ رَ  ىُ ِب أَ  نْ عَ , ف َ  ارَِفَ غَ تَِاالسَ َيرَ ثَِكَ ََانَ كَ وَ 
 م يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ ) وال ِِّنِّ َْلْستَ ْغِفُر ال وأَُتوُب ِِلَْيو ف اليَ ْوِم َأْكثَ َر ِمْن َسْبِعنَي َمر ًة ( رَ  ولُ قُ ي َ  مَ َوَسل  

ي الذِ  وَ ىُ ّل وَ  فَ يْ , كَ  وِ بِّ رَ  ابِ تَ كِ لِ  ةِ وَ اَل التِّ  يَ ثِ كَ   َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ  انَ كَ فَ َ:َآنَِرَ قَ الَ َةَ الوَ تَِاَمَ أ َوَ 
ََ لَ عَ  وُ تَ م  أُ  ث  حَ   ؟  نيَ لِ ثِ تَ مْ مُ الْ  لَ و  أَ  ونُ كُ  يَ اَل فَ أَ !  كَ لِ ى 

,  آنَ رْ قُ الْ  مُ هُ عُ مِ سْ يُ وَ  كَ لِ ذَ بِ  مْ هُ سُ انِ ؤُ ي َ  , وِ لِ ىْ أَ  دَ نْ عِ  وِ تِ يْ  ب َ  ِف َّت  حَ  هُ أُ رَ قْ ي َ  وُ ن  أَ  آنِ رْ قُ لْ لِ  وِ بِّ حُ  نْ مِ  انَ كَ فَ 
يَ ت ِكُئ ِف ِحْجرِي ,  َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ  َكاَن َرُسوُل الل وِ    قَاَلْت : اَعن ْهَ َرِضَي الُ َعْن َعاِئَشَة ف

 م وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ ت   ! مُ  فَ يَ ْقرَأُ اْلُقْرآَن َوأَنَا َحاِئضٌ 

َعْن ف َ ,  عانِ مَ  وُ عْ ن َ يَْ  ا َلَْ مَ  لِّ َحالٍ َعَلى كُ  وِ يْ لَ عَ  الُ  لَ زَ ن ْ ا أَ مَ  مْ هِ يْ لَ و عَ لُ ت ْ ي َ وَ  آنَ رْ قُ الْ  وُ ابَ حَ صْ أَ  مُ لِّ عُ ي َ  انَ كَ َو 
 م يُ ْقرِئُ َنا اَْلُقْرآَن َما ََلْ َيُكْن ُجنًُبا َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ اَلل ِو  : َكاَن َرُسولُ  قَالَ  َرِضَي الُ َعْنوُ َعِليٍّ 
 م َوَصح َحُو اِْبُن ِحب ان وُ َوَحس نَ  اَلت ِّْرِمِذيُّ  َرَواهُ 

ََ ِف  ةَ ايَ غَ الْ  غَ لَ ب َ  دْ قَ ف َ  وِ بِ  هُ رُ ث ُّ أَ تَ وَ  وُ لَ  هُ رُ ب ُّ دَ تَ وَ  , َسَاَعاً  آنِ رْ قُ لْ لِ  وُ بُّ ا حُ م  أَ وَ   دٍ وُ عَ سْ مَ  نِ بْ  َعْن َعْبِد الل وِ ف ! كَ لِ  
يَا َرُسوَل  : ُقْرآَن قُ ْلتُ قَاَل ِل َرُسوُل الل ِو َصل ى الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم اق ْرَْأ َعَلي  الْ  : قَالَ  َرِضَي الُ َعْنوُ 

َا أُْنزَِل َعَلْيَك  َتَتْحُت  : قَالَ  (ِِِّنِّ َأْشَتِهي َأْن َأْسََعُو ِمْن َغْيِي)قَاَل ؟ الل ِو َكْيَف أَق ْرَأُ َعَلْيَك َوَِِّن  فَاف ْ
َنا ِمْن  )ُت َعَلْيِو فَ َلم ا بَ َلْغُت ُسوَرَة النَِّساِء فَ َقرَأْ  ََا ِجئ ْ نَ َفَكْيَف ِِ ا ِبَك َعَلى ُكلِّ أُم ٍة ِبَشِهيٍد َوِجئ ْ

َناُه َتْذرِفَاِن  (َىُؤَّلِء َشِهيًدا  م وِ يْ لَ عَ  قٌ فَ ت   ( مُ َحْسُبكَ ):  فَ َقاَل ِل , قَاَل َنظَْرُت ِِلَْيِو َوَعي ْ
 اءَ زَ الَْ وَ  ةِ رَ اآلخِ  دَ اىِ شَ مَ  رَ و  صَ تَ  نيَ حِ  اتُ اآليَ  يوِ فِ  تْ رَ ث   أَ وَ  وِ يْ لَ عَ  وُ المُ سَ وَ  الِ  اتُ وَ لَ ى صَ كَ ! بَ  رْ ب َ كْ أَ  الُ 
 ! يمَ ظِ عَ الْ  فَ قِ وْ مَ الْ وَ  ابَ سَ اْلِْ وَ 
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ع ل ي ِوَو س ل مَ َوَ الَ اَحَ مَ أ َوَ  ,  ابَ جَ عُ الْ  بَ جَ عَ الْ  تِ انَ كَ فَ  :َلَِيَ اللَ َالةَِصَ يَفََِآنَِرَ قَ الَ َعَ مَ َص ل ىَاللَ 
هُ اليماِن  بنُ  ةُ ُحَذيفَ  ولُ قُ ! ي َ  رَ ب ُّ دَ الت  وَ  ةَ اءَ رَ قِ الْ  رُ ثِ كْ يُ ا وَ يهَ فِ  يلُ طِ يُ  انَ كَ فَ  َمَع  َصل ْيتُ  :ا مَ َرِضَي الُ َعن ْ

َتَتَح البَقَرَة , فَ ُقْلُت : يَ رَْكعُ  َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ  الن ِبِّ  فَ ُقْلُت  !ِعْنَد املَئِة , ُُث  َمَضى  ََاَت لَيَلٍة فَاف ْ
َتَتَح آَل ِعْمرَاَن  ْلُت : يَ رَْكعُ َفَمَضى, فقُ  : ُيَصلِّي ِِّبَا ف ركَعة َتَتَح النَِّساَء فَ َقرَأََىا , ُُث  اف ْ ِِّبَا , ُُث  اف ْ

ََا َمر  بُسَؤاٍل َسَأَل  !فَ َقرَأََىا  ََا َمر  بآية ِفيَها َتسبيٌح َسب َح , َوِ ٍَ  !يَقرَأُ ُمتَ َرسِّالً : ِِ ََا َمر  بتَ َعوُّ َوِ
 , ََ   م ملِ سْ مُ  اهُ وَ رَ  تَ َعو 

 ا ؟نَ الُ وَ حْ أَ  يَ ا ىِ مَ  ةُ وَ خْ ا اإلِ هَ ي ُّ ا أَ يَ , ف َ  َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِبِّ الن   الُ حَ  انَ ا كَ ذَ كَ ىَ 

 ! أَُقوُل قَ ْوِل َىَذا َوَأْستَ ْغِفُر اَل الَعِظيَم ِل َوَلُكم فَاْستَ ْغْفُروُه ِِن ُو ُىَو الَغُفوُر الر حيمُ 

 الطبة الثانية

 وِ ى آلِ لَ عَ دٍ وَ م  ا مَُ نَ امِ مَ ِِ ا وَ نَ ي ِّ بِ ى نَ لَ عَ  المُ الس  وَ  الةُ الص  وَ  , يمِ حِ الر   نِ حَْ الر   نيَ مِ الَ عَ الْ ,  بِّ رَ  لِ  دُ مْ اْلَْ 
 م ينِ الدِّ  مِ وْ  ي َ َل ِِ  انٍ سَ حْ إِ م بِ هُ عَ بِ تَ  نْ مَ وَ  وِ بِ حْ صَ وَ 

قَاَل  ؟ ُسِئَل َأيُّ اْْلَْعَماِل َأَحبُّ َِِل الل ِو َعز  َوَجل   ملا ِو َوَسل مَ َصل ى الل ُو َعَليْ  ِب  الن   ن  إِ فَ  :َدَ عَ اَب َ مَ أَ 
 ! مٌ لِ سْ مُ  اهُ وَ ( رَ أَْدَوُمُو َوِِْن َقل  )

ََنْ  ةُ رَ ب ْ عِ الْ  سَ يْ لَ ف َ    ! حِ الِ الص   لِ مَ عَ ى الْ لَ عَ  ةِ مَ اوَ دَ مُ الْ بِ  ةُ رَ ب ْ عِ ا الْ َّن َ ِِ وَ  ةِ رَ ث ْ كَ الْ بِ  ِِ

قَاَل َرُسوُل الل ِو َصل ى : قَاَل  َرِضَي الُ َعْنوُ  َعْن َأِب ُىَريْ َرةَ ,  يثِ دِ ا اْلَْ ذَ َلَِ  عْ اسَْ :ََمَ لَِسَ مَ اَالَ هَ ي َُّأَ 
ََنْ ُتُو بِاْلَْْربِ  : ِِن  الل َو قَالَ )الل ُو َعَلْيِو َوَسل َم   َوَما تَ َقر َب َِِِل  َعْبِدي , َمْن َعاَدى ِل َولِيًّا فَ َقْد آ

تَ َرْضُت َعَلْيِو  ََا  , َوَما يَ زَاُل َعْبِدي يَ تَ َقر ُب َِِِل  بِالن  َواِفِل َحَّت  ُأِحب وُ , ِبَشْيٍء َأَحب  َِِِل  ِم ا اف ْ فَِإ
رِْجَلُو ال ِِت وَ  , اَوَيَدُه ال ِِت يَ ْبِطُش ِّبَِ , َوَبَصَرُه ال ِذي يُ ْبِصُر ِبِو  , َأْحَبْبُتُو ُكْنُت َسَْعُو ال ِذي َيْسَمُع ِبوِ 

ََِّن َْلُِعيَذن وُ  , َسأََلِِن َْلُْعِطيَ ن وُ  َولَِئنْ ,  َيِْشي ِِّبَا  يُّ ارِ خَ بُ الْ  اهُ وَ ( رَ َولَِئْن اْستَ َعا
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 مْ أَ  اةً كَ َز  مْ أَ  الةً صَ  تْ انَ كَ أَ  اءً وَ سَ  ةً ام  تَ  ةً ظَ افَ مَُ  ضَ ائِ رَ فَ ى الْ لَ عَ  ظَ افِ تَُ  نْ أَ :ََنَ مَِؤَ مَ يَالَ خَِأ ََكَ ي َلَ عَ ف َ 
 ! ةُ يعَ رِ الش   وِ بِ  تْ اءَ ي جَ الذِ  وِ جْ وَ ى الْ لَ ا عَ هَ ي َ دِّ ؤَ ت ُ  نْ أَ , وَ  اً ج  حَ  مْ أَ  اً امَ يَ صِ 

ّل ا , وَ هَ تِ اقِ طَ  قَ وْ ف َ  كَ سَ فْ ن َ  فُ لِّ كَ ّل تُ  ثُ يْ ِِبَ  نْ كَ لَ  يعُ طِ تَ سْ ا تَ مَ  بَ سْ حَ  لِ افِ وَ الن    نَ مِ  دَ و  زَ ت َ ت َ  ُُث  
  ! اسِ الن   ضِ عْ ب َ  الُ حَ  يَ ا ىِ مَ كَ   لُ اسَ كَ تَ ت َ 

 مْ ّلزِ , وَ  نْيِ ت َ عَ كْ َر  وْ لَ ى وَ حَ الضُّ  الةَ صَ  لِّ صَ وَ  ا !هَ ضَ قْ فاَ  كَ تْ ات َ فَ  ِِنْ وَ  ةَ رَ شْ عَ  َِتْ نَ اّلث ْ  بَ اتِ وَ الر   لِّ صَ فَ 
 !  رَ ت ْ وِ الْ  كْ رُ ت ْ ّل ت َ وَ   لِ يْ الل   الةَ صَ 

 رِ شْ  عَ ِف  مِ وْ الص  بِ  دْ و  زَ ت َ , وَ  رِ ىْ الد   امُ يَ ا صِ هَ ن   إِ , فَ  رٍ هْ شَ  لِّ كُ   نْ مِ  امٍ ي  أَ  ةِ الثَ ى ثَ لَ عَ  ظْ افِ حَ فَ  امُ يَ ا الصِّ م  أَ وَ 
 مَ وْ ي َ  ةً اص  خَ وَ ,  مَ ر  مَُ  رِ هْ  شَ ِف وَ  , انَ بَ عْ شَ  رِ هْ  شَ ِف  مَ ايَ الص   رِ ثِ كْ أَ ة , وَ فَ رَ عَ  مَ وْ ا ي َ مَ يِّ ّل سَ وَ  ةِ ج  ي اْلِْ َِ 
 !بَ ْعَده  يَ ْوَماً أَْو  وُ لَ ب ْ ق َ  اً مَ وْ ي َ وَ  اءَ ورَ اشُ عَ 

,  مِ اَل كَ الْ  مُ ظَ عْ أَ وَ  المِ كَ الْ  كُ رَ ب ْ أَ وَ  المِ كَ الْ  لُ ضَ فْ أَ وَ  نيَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  المُ كَ   آنُ رْ قُ الْ :ََونَ نَ مَِؤَ مَ اَالَ هَ ي َُّأَ 
 اءُ ذَ غِ  كَ لِ ََ  ن  إِ فَ ,  وفُ رُ ظُ الْ  تْ انِ ا كَ مَ هْ مَ  وِ بِ  لُّ ّل يُِ  ي  مِ وْ ي َ  دٌ رْ ا وِ ن  مِ  دٍ احِ وَ  لِّ كُ لِ  ونَ كُ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ ي َ ف َ 

 !  نِ دَ بَ الْ  اءُ ذَ غِ  امَ عَ الط   ن  ا أَ مِ كَ ,  وحِ الرُّ 

 َصل ى الُ َعَلْيِو َوَسل مَ  ِبِّ لن  لِ  انَ كَ   دْ قَ , وَ  ةَ ر  مَ  رٍ هْ شَ  ل  كُ   آنَ رْ قُ الْ  مُ تِ يَْ  وُ ن  إِ فَ  اً ي  مِ وْ ي َ  اً ءَ زْ جُ  ءُ رْ مَ الْ  أَ رَ ق َ  وْ لَ ف َ 
َرِضَي الُ  ةِ م  اْلُ  فِ لَ سَ  نْ مِ  مْ ىُ دَ عْ ب َ  نْ مَ وَ  ةُ ابَ حَ الص   انَ ا كَ ذَ كَ ىَ وَ  لِ يْ الل  بِ  وِ يْ لَ عَ  ظُ فِ ايَُ  آنِ رْ قُ الْ  نَ مِ  دٌ رْ وِ 

 ! مْ َعن ْهُ 

 اتِ وَ لَ الص   ارَ كَ َْ أَ  تْ انَ كَ أَ  اءٌ وَ سَ  ارِ كَ َْ اْلَ  ادِ رَ وْ ى أَ لَ عَ  ةُ ظَ افَ حَ مُ ا الْ نَ ي لَ غِ بَ نْ ي َ  :َونَ نَ مَِؤَ مَ اَالَ هَ ي َُّاَأَ ذَ كَ ىَ وَ 
 ولِ خُ دُ كَ   اتِ بَ اسَ نَ مُ  الْ ِف  ونُ كُ  تَ الِِت  ارَ كَ َْ اْلَ  وِ , أَ  مِ وْ الن    ارَ كَ َْ أَ  وْ أَ  اءِ سَ مَ الْ وَ  احِ بَ الص   ارَ كَ َْ أَ  وْ أَ 
  وَ هُ ف َ  [مُ لِ سْ مُ الْ  نُ صْ حِ ]:  ابَ تَ كِ   وُ عَ مَ  مُ لِ سْ مُ الْ  لَ عَ جَ  وْ لَ ا ! وَ مُ هِ نْ مِ  وجِ رُ الُْ  وِ أَ  الءِ الَْ  وِ أَ  لِ زِ نْ مَ الْ 
 ! يصٌ خِ رَ  وُ نُ ثََ وَ  يٌ غِ صَ  وُ مُ جْ حَ وَ  , ةً يَ ثِ كَ   اً ارَ كَ َْ ي أَ وِ يَْ وَ  , رٌ ر  مَُ  ابٌ تَ كِ 
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ِِن  ِف َخْلِق الس َماَواِت َواْْلَْرِض َواْخِتاَلِف الل ْيِل َوالن  َهاِر آَليَاٍت ِْلُوِل اْْلَْلَباِب  )اَل عَ ت َ  الُ  الَ قَ  

َياًما َوقُ ُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِّبِْم َويَ تَ َفك ُروَن ِف َخْلِق الس َماَواِت َواْْلَْرِض َرب  َنا َما ال ِذيَن َيْذُكُروَن الل َو قِ  *
 (َخَلْقَت َىَذا بَاِطاًل ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب الن ارِ 

 َِْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسنِ ى لَ عَ  ان  عِ أَ  الل ُهم  ,  كَ تِ ادَ بَ عِ  نِ سْ حُ وَ  كَ رِ كْ شُ وَ  كَ رِ كْ ى َِ لَ ا عَ ن  عِ أَ  م  هُ الل  
َِْكرَِك َوُشْكرَِك َوُحْسنِ الل ُهم  أَِعن ا عَ ,  ِعَباَدِتكَ  يَاَن َوَزي  َنُو ِف  ناِِلَيْ  بْ َحبِّ  الل ُهم  ,  ِعَباَدِتكَ  َلى  اإْلِ

يَا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب , ثَ بِّْت ,  نياِشدالر  واجعلنا من  اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصَيانَ  ناِِلَيْ  هْ وََكرِّ  ناقُ ُلوبِ 
نْ َيا َحَسَنًة َوِف اآْلِخَرِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب الن ار,  َعَلى ِديِنكَ  انَ وب َ قَ لُ   م  هُ الل   لِّ صَ , وَ  َرب  َنا آتَِنا ِف الدُّ
 ني !مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  لِ  دُ مْ اْلَْ وَ  نيَ عِ جَْ أَ  وِ بِ حْ صَ وَ  وِ ى آلِ لَ عَ وَ  دٍ م  ا مَُ نَ ي ِّ بِ ى نَ لَ عَ  مْ لِّ سَ وَ 

 


